
   

 

 
Kielce, dn. 20.08.2018 r 

 

 

ZAPYTANIE z dnia 20 sierpnia 2018 roku 

1. Zamawiający: 

PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul Wesoła: 19/2,  
25-305,  Kielce 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Zakup z dostawą mebli  i wyposażenia na potrzebę realizacji projektu „Kolorowe przedszkole”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Łopusznie  

ul. Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno 

  

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2018 roku 
 

4. Kryteria wyboru oferty: 
 100 %,   
 Cena,  
 Zamawiający w celu potwierdzenia równoważności produktów wymaga dołączenia do oferty zdjęć, 

opisów, folderów, katalogów, próbek i kart technicznych typów i modeli zaproponowanych produktów; 
 Zamawiający wymaga załączenia  do oferty certyfikatów, atestów oraz deklaracji zgodności do 

zaproponowanych produktów. 
 
5. Inne istotne warunki zamówienia: 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 
6. Sposób przygotowania oferty. 
      Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 2 – Wzór oferty. 

7. Miejsce i termin złożenia ofert. 
      Oferty można składać w następujący sposób: 

 -  drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@college-med.pl 
 -  drogą pocztową lub w siedzibie Zamawiającego na adres: PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul Wesoła: 19/2,25-305,  Kielce 
 

Oferty należy składać do: 27 sierpnia 2018 roku, godz. 14.00 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej 

przedszkola: http://www.minicollege.pl/placowki/lopuszno.html 
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. 
Imię i nazwisko: Ewa Jakubczyk 
Tel. 793 494 492 
E-mail: ewa_jak@wp.pl  
 

 

20.08.2018 r. Adrian Lipa  
                  (data, podpis prezesa) 

mailto:ewa_jak@wp.pl


   

 

 
Załącznik nr 1 

………………………………………… 

Miejscowość, data 

 …………………………… 

Pieczątka oferenta  

OFERTA 

Do 

                     PRO INVESTMENT KIELCE 
                                                                SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

                     ul Wesoła: 19/2,  
                  25-305  Kielce 

                                         sekretariat@college-med.pl 
 

 
 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe z dnia 20 sierpnia 2018 roku dotyczące zamówienia  

 

Zakup z dostawą mebli  i wyposażenia na potrzebę realizacji projektu „Kolorowe przedszkole”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Łopusznie  

ul. Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno 

 

składamy ofertę  następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto............................................................... zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       ........................................................................ zł.  

Cena brutto .................................................................................................................... zł. 

Słownie: .................................................................................................................... .................................. 

............................................................................................................................................................. zł 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP  ........................................................ 
 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

  podpis osoby upoważnionej 

 

 

 



   

 

 
 

Załącznik nr 1 

Specyfikacja produktów  

Lp. Opis produktu  Ilość 

1. Stół przedszkolny: blat stołu wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm w tonacji buku, wymiary 

blatu 120 x 74 cm, blat prostokątny z kolorowym obrzeżem PCV o  grubości 2 mm (1 – żółty, 1 – 

czerwony, 1 – zielony),3 komplety nóg do blatów drewniany, nogi okrągłe z możliwością  regulacji 

poprzez dokręcanie końcówek uzyskując 4 wysokości stołu do 58 cm (rozmiar 1-2) 

4 sztuki 

2. Biurko: wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku, wymiary biurka 130x75x74 cm, biurko na 4 

kolorowe szuflady (czerwona, żółta, zielona, niebieska) o wymiarach wewnętrznych 36,5x35 cm, 

wymiar frontu 39,5x16 cm 

1 sztuka 

3. Fotel obrotowy: wykonany z tworzyw sztucznego, siedzisko i oparcie połączone w jedną całość, 

zabezpieczone systemem antypoślizgowym, stelaż wyposażony w kółka i mechanizm regulacji 

wysokości, kolor siedziska – zielone 

1 sztuka 

4. Leżaki przedszkolne: wykonane z tkaniny przepuszczającej powietrze ze stalową konstrukcją, narożniki 

łóżeczka wykonane z tworzywa sztucznego stanowiące nóżki łóżeczka, konstrukcja narożników 

pozwalająca na układanie łóżeczek jedno na drugim, łóżeczka w kolorze niebieskim 

15 sztuk 

5. Pięcioelementowy zestaw mebli: Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, 

uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty MDF, laminowanej lub lakierowanej.  

• dł. zestawu 3,45 m  

• gł. szafek 45 cm  

• wys. najwyższego elementu 2,10 m  

Zestaw zawiera:  

• 3 szafki o wym. 75 x 40 x 87 cm, w tym 2 z drzwiczkami  

• Szafka słupek o wym. 45 x 40 x 156 cm  

• Nadstawka o wym. 75 x 40 x 42 cm z wysuwanym pojemnikiem  

1 zestaw 

6. Krzesełka: wykonane ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubości 6 mm, oparcie szerokie – 

zaokrąglone, siedzisko – wyprofilowane, stelaż wykonany z rury płaskoowalnej o wymiarze 38x20 mmi 

30x15 mm, stelaż w różnych kolorach, nóżka zakończona zatyczką z tworzywa chroniącego podłogę 

przez zarysowaniem, podstawa krzesełka w kształcie litery H zapewniająca stabilizację, 

 rozmiar krzesełka 1-2 , stelaż w kolorze żółtym – 6 sztuk; 
 rozmiar krzesełka 1-2 , stelaż w kolorze czerwonym – 6 sztuk; rozmiar 
 krzesełka 1-2, stelaż w kolorze zielonym – 3 sztuki; 

15 szt. 

7. Poduchy do siedzenia: Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, 

wypełnione gąbką,• wym. 78 x 82 cm 
3 szt. 

8. Pufy do siedzenia: Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z 

pianki. • śr. 35 cm • wys. 30 cm  
3 szt. 

9. Duzy stolik piknikowy:  Stół  6 osobowy wykonany z tworzywa z  zaokrąglonymi bokami oraz łatwą do 
sprzątania gładką powierzchnię. • wym. 100 x 93 x 53,5 

4 szt. 

10. Szafka na pościel: Szafa przystosowana do przechowywania 15 kompletów pościeli. • wym. 142,5 x 45 x 

104 cm • wym. schowka na jeden komplet pościeli: 45 x 44,6 cm • wys. schowka: 17,1 cm (możliwość 

regulacji . 

1 szt. 

11.  Zakup pościeli: kocyk + poduszeczka. Pościel  dwustronna - jedna z bawełny, druga z mięciutkiego, 
pluszu . Środek wypełniony antyalergiczną, lekką włókniną Wymiary :Kocyk 75 x 100 cm, Poduszka 35 x 
30 cm. Pościel nadająca się do prania w temperaturze max. 40 

15 szt. 

12. Szafa  ekspozycyjna na prace plastyczne: Wykonana z płyty laminowanej, białej oraz w tonacji brzozy 
z dodatkowymi półkami do przechowywania, na kółkach. Kółka wyposażone w hamulce. • wym. 80 x 52 
x 134,5 cm • wym. półek górnych 76 x 9,5 x 15 cm• wym. półek dolnych 37 x 49,5 x 20 cm 

1 szt. 



   

 

 
13. Wózek na akcesoria plastyczne: wózek drewniany, trzypoziomowy na kółkach do przechowywania 

akcesoriów plastycznych • wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku• kolorowe 
elementy wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm • wym. 110 x 54 x 82,5 cm• wym. 110 cm x 54 cm x 82,5 
cm 

1 szt. 

14. Tablica dwustronna : tablica z uchwytem na rolki papieru. Powierzchnia suchościeralna. Zestaw 
zawiera:• czarną tablicę na kredę po jednej stronie oraz białą tablicę do flamastrów po drugiej stronie 
• drewniane uchwyty do papieru utrzymują rysunki na miejscu • produkt wykonany z drewna • wym. 
65 x 66 x 119 cm 

1 szt. 

15. Sztaluga artystyczna: wykonana z drewna lakierowanego, regulowana z półeczką do przechowywania 
przyborów plastycznych. • wym. 77 x 164 cm 

6 szt. 

16. Multi kącik do zabaw: wykonany ze sklejki. Posiada makatkę z kieszeniami do przechowywania pacynek 

oraz półeczki. • wym. 115 x 80 x 165 cm • wys. blatu 65 cm  
1 szt. 

17. Pojemniki na klocki i zabawki: wykonane z materiału przyjaznego dziecku - plastyk, sklejka,, 
zamykane, na kółkach. poj. 52 l • wym. 58 x 37 x 40 cm 

3 szt. 

18. Straganik, drewniany straganik do zabaw w sklep. Wyposażony w półki, ladę i kolorową kieszeń, w 
tonacji brzozy. • wym. 94 x 70 x 120 cm • wys. blatu 52 cm  

1 szt. 

19. Teatrzyk dla lalek; drewniany straganik do zabaw w teatr. Wyposażony w półki, ladę i kolorową 
kieszeń, w tonacji brzozy. • wym. 94 x 70 x 120 cm • wys. blatu 52 cm  • wym. 113 x 36 x 85 cm  
• wys. blatu 44,5 cm 

1 szt. 

20. Pałacyk zabaw kierowanych Elementy kryjówki lakierowane. • wym. 190 z materacem x 79 x 74,5 
(+40 aplikacja) cm  

1 szt. 

21.  Kurtyna ze stelażem składa się z 3 części. Wykonana z grubej tkaniny: 400g/m2drewniane drążki, 
sznurki do  mocowania sufitu lub do ściany. Wym.: wysokość elementu 250 cm , szerokość 140 cm, 
szerokość całości  420 cm 

1 szt. 

22. Baseny z piłeczkami ( 1500 szt. piłeczek o śr. 6 cm) -tęczow kwiatek.  wym. 120 x 100 

cm,wys. 36 cm , szer. po rozłożeniu z płatkami 220 cm,  szer. po rozłożeniu ze schodami 

240 cm 

1szt. 

23. Stolik sportowy z akcesoriami. Kolorowe ścianki boczne i panele frontowe wykonane ze sklejki 

wym. 90 x 60 x 80 cm, Skład zestawu:1 piłka do rugby;3 piłeczki piankowe;2 ringo;16 woreczków 

z grochem 16 szarf,12 opasek; zestaw gimnastyczny, kręgle; piłeczka sześcian,3 talerze cyrkowe  

3 piłeczki cyrkowe, 3 pary miniszczudeł, platforma na kółkach  

1 szt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Załącznik  3 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia z dnia 20.08.2018 r. nie jesteśmy powiązani  

z Zamawiającym – PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli z n/w osobami: 

   
 Adrian Lipa -Prezes PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 Osoby związane z projektem: 

Ewa Jakubczyk  

 

 

 

 

..................................................................................

. 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 


